Verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelsen för Johan Nordlander-sällskapet får härmed avge följande berättelse över sällskapets verksamhet under 2020.
Styrelseledamöter samt övriga funktionärer har under året varit följande:
Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Sekreterare
Vice sekreterare
Redaktör
Klubbmästare
Vice klubbmästare
Övriga ledamöter
Adjungerade ledamöter
Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning

Lars-Erik Edlund
Cuno Bernhardsson
Carina Strömberg
Anders Persson
Robert Eckeryd
Susanne Haugen
Maud Widing
Helena Haage
Anders Haglund
Samuel Sundvall
Daniel Andersson
Lars-Gunnar Olsson
(adjungerade av styrelsen)
Monika Nygren-Sténs och Clas Fries
Bo Nilsson
Margareta Bergvall, Karin Holmgren, Ulf Lundström och
Ola Wennstedt (sammankallande).

Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda sammanträden: 24 februari, 11 maj,
28 september samt 7 december.
Verksamhetsåret har i hög grad präglats av den pågående Coronapandemin. Ett exempel
är styrelsens beslut per capsulam den 13 mars att, ”på grund av den oro som allmänt
uppstått samt de restriktioner för publika möten som införts vid Umeå universitet p.g.a.
Corona-viruset”, inställa sällskapets årsmöte som skulle ha ägt rum den 25 mars. Av
samma orsak har inte heller något höstmöte ägt rum.
Vid sammanträdet den 7 december bestämdes enhälligt att även flytta fram Vilhelminabiennalen till september 2022.

Irma Ridbäck tilldelades 2020 års pris för ”framstående norrländsk kulturforskning” för,
enligt prismotiveringen, ”sina gedigna insatser inom arkiv- och biblioteksväsende, för
forskning i person- och lokalhistoria samt för arbetet med att öka kännedomen om minoritetsspråket meänkieli”. Prisföreläsningen är p.g.a. pandemin framflyttad till verksamhetsåret 2021.
Kirsi Kohtala-Ghanes, Stockholms universitet, har tilldelats ett stipendium från Tuuli
Forsgrens Minnesfond för en uppsats som undersöker sverigefinska elevers kunskaper i
rättskrivning som baseras på standardfinskan.
Under året har två innehållsdigra och läsvärda dubbelnummer av sällskapets tidskrift
Oknytt utkommit.
Försäljningen av Johan Nordlander-sällskapets böcker och skrifter uppgick under året
till sammanlagt 3 948 kr, varav boken Umeå 1314–2014 sålts för 1 923,50 kr och övriga
böcker 2 024,50 kr.
Johan Nordlander-sällskapets sammanlagda medlemsantal uppgick vid årets slut till 372
medlemmar. Några har strukits på grund av utebliven betalning trots påminnelser, 6 nya
medlemmar har tillkommit och 13 personer har avlidit. Ny ständig medlem är Stiftelsen
Nämforsen i Näsåker.
Årsavgiften på 200 kronor har behållits oförändrad.
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